
 :والصواب ؛اخلوارج والثاين املعتزلة هم وهؤالء ؛الشفاعة فيه تنفع ال ارم وأن إطالقه، علي إنه: فقالوا البدع أهل

 ىعل النصوص دلت فقد الكافر غري أما ؛الشفاعة هفي تنفع ال الكافر الكافر، هو الشفاعة هفي تنفع ال الذي أن

 دلت مبا مباذا؟ خمصوصا  ))شفاعة منها يقبل وال((: قوله يف العموم فيكون هذا ىوعل؛ تقبل قد الشفاعة أن

  كثريا عليكم تلي كما متواترة، هذا يف الشفاعة ديثاحأو  ؛له يشفع العصاة كون من ىاألخر  النصوص عليه

  واحتسب بيتا هللا ابن ومن          كذب من حديث تواتر مما                   

  بعض وهذه الخفين ومسح            ضوالحو  شفاعة ورؤية                  

  . ))شفاعة(( :قوله الشاهد  

  .يقبل ال ما ومنها يقبل ما منها وأن ،الشفاعة إثبات:  اآلية هذه فوائد ومن 

 ىنفف ))شفاعة وال خلة وال فيه بيع ال((: تعاىلو  تبارك اهللا قول ينايف قد الشفاعة إثباتكم :قائل قال فإن 

  ؟ تعم النفي سياق يف نكرة وهي الشفاعة

 النصوص ذلك ويقيد ؛اهللا إذن بدون شفاعة ال أي ،التخصيص يدخله نص أول هذا ليس هللا احلمد :قلنا 

     . اهللا بإذن ةتثاب الشفاعة ى أنعل الدالة الكثرية

 وال(( :لقوله به يعدل فداء اإلنسان يقدم أن ميكن ال فداء يف ما مةاالقي يوم هأن: الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

   . ))عدل

 تناصرون ال لكم ما:((  تعايل اهللا قال وهلذا ؛العصاة من كان إذا مةايوم القي ينصر أحد ال نهأ:  فوائدها ومن 

  .  غريهم وال األشراف وال األسياد وال اآلهلة ال مةاالقي يوم أحدا ينصر أحد فال))  مستسلمون اليوم هم بل

 لبين ؟ ملن واخلطاب.  فرعون آل من جنينكم إذ ذكرواا يعين))  فرعون آل من كما نجين وإذ: (( تعايل قال مث

 عدوام من وأنقذناكم منهم خلصنكم أي  ))كما نجين و((  ))فرعون آل من(( :قوله بدليل إسرائيل

  .وسيطرم

 إسرائيل بين أبناء فيقتلون بأمره يأمترون الذين ؛وزبانيته حاشيته أتباعه يعين ))فرعون آل من (( :وقوله  

  . همءنسا ويستحيون

   القريب؟ معاملة يعاملونه الذين أتباعه أو ؟أتباعه كل املراد وهل 

 بين ىعل يعتدون أتباعه فرعون آل وكذلك ،ذلك يفعلون فرعون رجال وأن ،أتباعه كل أم علمأ واهللا الظاهر

  .  مصر يف إسرائيل



 أي صفته إىل املوصوف إضافة باب من العذاب وسوء ،به يصيبونكم أي  ))العذاب سوء يسومونكم((: قال مث

: ىأخر  آية ويف  ))كمء نسا ويستحيون كمء أبنا يذبحون((: بقوله امل هذا بني مث ؛األسوأ أو السييء العذاب

))  كمأبناء  يقتلون العذاب سوء يسومونكم: (( ثالثة آية ويف))  كمء أبنا ويذبحون العذاب سوء يسومونكم(( 

  :أوجه ثالثة ىعل إسرائيل بين ىعل فرعون آل من العدوان فيكونفتكون العقوبات بل 

  .ذلك أشبه وما ظهر ،بكسر  نقخب حجر، برمي سبب بأي القتل: األول الوجه 

  .الشاة تذبح كما بالسكني هويذحبون إسرائيل بين من نسانباإل يأتوا أن التذبيح: الثاين 

 أشبه وما شفاههم واجيرح ،بطوم يعصروا ،يضربوهم أن مثل يعين والذبح، العذاب سوء بني جيمعوا أنالثالث:   

 هو ما الدعوة مةأ وأعين األمة هذه يف وقع هذا تستغرب وال ؛أمرين بني هلم فيجمعون ،الذبح ذلك بعد مث ،ذلك

 هو إسرائيل بين ىعل فرعون آل من حيصل الذي جرامواإل التعذيبأن  املهملكن  ؛ذلك من وشر ذلك من أعظم

  . العذاب وسوء الذبح بني مجعو  وقتل ، ذبح :الثالثة األمور هذه

 يعين ))نسائكم يستحيون(( النساء وأبقوا األبناء ىعل سلطوا  ملاذا))  نسائكم ويستحيون كمأبناء : (( وقوله

 ملاذا؟ فيقتلون ألبناءا وأما ؛احلياة قيد ىعل يبقوهن أي يستحيون لكن قبل، من موجودة حيان وإال يستبقون

 ؛يده ىعل ملككم زوال يكون ولد إسرائيل بين من يولد قد إنه فرعون آلل قيل قد إنه اإلسرائيليني بعض قال

 يف سيرتىب الولد هذا إن القدري بقوله عزوجل اهللا فقال الولد ذلك يظهر أن من خوفا األبناء يقتلون فجعلوا

 ؛رضاعته من مولود لكل البد الذي اللبأ فأرضعته ،أرضعيه أن إليها اهللا ىأوح أمه ولدته ملا ألنه ؛فرعون حضن

 وألقته تابوت يف جعلته ، أمراهللا امتثلت  عليه خافت ملا ..،أوحي ابنها اليم، يف فألقه عليه خفت فإذا هلا وقال

 إليك رادوه إنا تحزني وال تخافي وال: (( قال اهللا ولكن إمياا، كمال من هذاو  ؛البحر يف أي اليم يف

 هنا والالم)) وحزنا عدوا لهم ليكون فرعون آل التقطه(( فرعون آل أيدي يف فوقع)) المرسلين من وجاعلوه

 اهللا ذكر مث  ؛وحزنا عدوا فصار التقطوه إمنا الغرض هلذا التقطوه ما فرعون آل ألن ؛للتعليل وليست للعاقبة

 بعض قاله ما هذا أن املهم ؛الليلة هذه يف معنا توليس معروفة األ سياقها سرد ولينا بصدد القصة عزوجل

   هم نساء ويستحيون أبنائهم يذحبون أليش ؟ قالوا لذيا ما ؟ملاذا ؛إسرائيل بين عن منقولة بأخبار العلماء

 يذحبون أم وهو وقعا أشد يكون قد آخر قول هناك ولكن ؛االبن هذا خيرج ال أن ألجل األبناء نقتل فقالوا

 وهذا ؛فرعون آل إىل النساء وتضطر األمة فتضعف ،السيطرة متام هلم يكون أن أجل من النساء ويستحيون األبناء

 قيل ما صح ولو ؛اإلذالل غاية وهذا ،لك عدوا كان من حرمك أعراض يستبيح أن اإلذالل، منما يكون  غاية

   . وهذا هذا رادي أن ميكن لكان ، وهذا اهذ املراد يكون أن ميكن لقلنا إسرائيل بين عن



 اسم أن مع ذلكم باجلمع ىأت ،))ذلكم في((: وقوله  ؛اختبار أي  بالء)) عظيم ربكم من بالء ذلكم وفي(( 

 انتبه ؛املخاطب حبسب به املتصلة والكاف إليه املشار حبسب اإلشارة اسم ألن :نقول ؟فلماذا ذا؟ مفرد، اإلشارة

 واحد خماطبا اثنني ىلإ أشرت فإذا ؛املخاطب حبسب به املتصل والكاف إليه املشار حبسب اإلشارة اسم قاعدةلل

 رشاد؟ يا تقول ماذا اثنني ختاطب واحد إىل أشرت وإذا))  ربك من برهانان فذانك((  :اهللا قال ذانك :تقول

 هنا))  ربي علمني مما ذلكما((  :يوسف قال كما ماذالك تقول اثنني ختاطب واحد ىلإ أشرت إذا ذهبت؟ أين

 من نجيناكم وإذ(( ألنه قال: ؛مجاعة ؟ واملخاطب ،عذابال إىل يشري ،واحد إليه؟ شارامل ))بالء ذلكم وفي((

 واملتصرف واألرض السموات ملك له الذي ربكم من نةوحم اختبار أي))  بالء ذلكم وفي(( قوله  ))فرعون آل

 هو كان إذاإىل أنه  إشارة ))ربكم من(( :قال اهللا من يقل مل ))ربكم من بالء(( :قال وهلذا ؛يشاء كما فيكم

 اهللا نسألـ  عظيم بالء هو عزوجل اهللا وصدق مستكرب مستعظم، أي ))عظيم(( يشاء ما فينا يفعل أن فله الرب

 حرمتهن ينتهك النساء ويستبقي، اخلراف يذبح كما يذحبك عبد عليك يسلط يعين؛ آمني الفنت شر يقينا أن

 اهللا نسأل عظيم بالء هذا ،قيمها يذبح أن قبل بيتها يف ملكة هي بينما ،اخلدممن  عندهم وجيعلهن ويستذهلن

   نستمر؟ أو األسئلة إيل.  السالمة

  :أحسن اهللا إليك ماذا يقال . . . إنه على كالم بين إسرائيل ...؟ السائل

   .نعم.  حرب وبينهم بيننا ما ألنه بصحيح؛ :  ليسالشيخ

؟                                                                                                       اإلهلامي الوحي معين ما: السائل 

                                                                                                                      أيش؟: الشيخ

  ما معىن الوحي اإلهلامي؟ : ئلالسا

                             أيش؟ : الشيخ

       ؟الوحي اإلهلامي : السائل

 ىإل ربك ىحو وأ((  :تعاىل كقوله إليه ىيوح ت أن صح ملا يعين فبشر  ليس الذي هو اإلهلامي الوحي: الشيخ 

 هذامثال  اهللا أهلم فإذا اللغة، يف هأصل هذا وخفاء بسرعة اإلعالم اللغة يف اإلهلام أصل يعين أهلمها))  النحل

   . همصاحل مههلوأ فهما له جعل وإمنا إليه ليوحي جربيل أرسل أنه معناه ليس النحل الذي هو الطريق

 وسلم عليه اهللا صلي النيب وشفاعة))  الشافعين شفاعة تنفعهم وال((  :تعاىل قوله بني اجلمع كيف: السائل

  ؟ كافرا مات وقد طالب أيب لعمه



 لعمه شفع لكن بيه، مل يشفع ألبيهأل يشفع مل فالنيب ،أيضا طالب بأيب وخاصة سولر بال خاصة هذه: الشيخ

 واهللا عنه اعفوالد اإلسالم نصرة من منه حصل ملا لكن و عمه ألنه ال لعمه الشفاعة قلنا ، سابقا ذكرنا كما

   .خاصة الرجل هذا يف يشفع أن للنيب ،أذن حليم شكور عزوجل

  أحسن اهللا إليك كيف الوحي إىل أم موسى. ..؟: السائل

 يف وكذلك ،هذا تفعل أن عقلها ويف فهمها يف اهللا ىألق يعين))  أرضعيه أن موسى أم ىإل وأوحينا(( : الشيخ

  . حييي نعم. املرسلني من وجيعله إليها يرده أنه اليقني هذا أهلمها قلبها

  ؟  اجلحود الم يقال هذا الالم ))ليكون((: تعاىل قوله يف: السائل

   ويش؟ : الشيخ

  . ليكون الم العاقبة:  السائل 

   فقط واضح؟ رضهذه الم الع ؛منفي كون سبقها اليت هي فيك اهللا بارك اجلحود المال  ؟ وين:   الشيخ 

  ؟ علوما يعطوا ومل فهوما وأعطوا زكاء يؤتوا ومل ذكاء أتوا:  الفالسفة يف تيمية ابن ل قو معين ما:  السائل

 ال؟ الإو  معروف الزكاء ، يبذك فليس الذكاء يعرف مل من طيب ؟ معروفهو  ما الإو  معروف الذكاء:  الشيخ

 عندهم ما ألنه علوما يعطوا ومل فهوما وأعطوا ، تزكيةما هي ب هازكاء أنفسهم أعطوا ما يعين النفس زكاء الزكاء

.  اهللا رسول عن حديثا وال ا ونيستدل اهللا كتاب من آية الكالم أهل كتب يف جتد داتك ال ولذلك،  علم

   .الوقت انتهي

 آل من جنيناكم إذ :فيقول إسرائيل بين ا اهللا يذكر اآلية هذه يف))  كمء نسا ويستحيون كمء أبنا يذبحون(( 

  .فوائد نعمالشرح ال تفسري؟ الإو  فوائد ؛ال شرح؟ فوائدإائد و و ف. فرعون

 سبحانه وتعاىل واهللا ، عظيم عزوجل اهللا من ابتالء وقع فيما أي))  عظيم ربكم من بالء ذلكم وفي: (( قال

))  ترجعون وإلينا فتنة الخيرالشر و ب ونبلوكم: (( تعاىل اهللا قال كما بالشر وإما باخلري إما شاء من يبتلي

 إن( املقامات ىأعل ىعل صار هذا أو ذا بتليا إذا املؤمن ـ املؤمنني من وإياكم اهللا جعلين هللا واحلمدـ  واملؤمن

 بالضراء ابتلي إذا من الناس من لكن  ؛احلالني يف له خريا وكان) صبر ضراء أصابته وإن شكر سراء أصابته

 فإن((  طرف على يعين)) حرف علي اهللا يعبد من الناس ومن: (( تعاىل اهللا قال كما ـ  باهللا والعياذـ  انتكس

)) نالمبي الخسران هو ذلك واآلخرة الدنيا خسر وجهه ىعل انقلب فتنة أصابته وإن به اطمئن خير أصابه

 وتعاىل سبحانه وهو يبتلي قد تعاىل اهللا فإن الفرج وانتظار بالصرب فعليك ؛وذا ذا اإلنسان يبتليتعاىل  فاهللا

  . بعباده أحكم



 همءنسا ويستحي همأبناء يذبح عدو عليهم سلطأن ي عظيم حقيقة ألنه عزوجل اهللا عظمه ؛))عظيم(( :وقوله

   .تارة وبالقتل تارة لذبحل لتفتنيم عنهن دافعونامل الرجال ىويبق أرامل النساء ىوتبق

 الذين أن ومعلوم ))نجينكم وإذ(( : لقوله أوهلا يف نعمة كان مبا األمة آخر خطاب:   فوائدال من اآلية هذه يف 

 فيكون ،وأسالفهم آبائهم ىعل وقع لكنه ؛مباشرة عليهماإلجناء  هذا يقع مل والسالم الصالة عليه الرسول عهد يف

 يف وانتصرنا بدر يف انتصرنا حنن:  نقول أن لناف هذا ىعلو  ؛األمة هذه آلخر حاصال اخلري من أمة ألول حصل ما

  .  لنا نصر سلفنا من نصر ألن غزوة الفتحوانتصرنا يف  حنني

 يذكرهمتعاىل  اهللا ألن ؛األمة أول ىعل نعمته ىعل اهللا شكر األمة يمتأخر  ىعل جيب أنه: الكرمية اآلية فوائد ومن

  .هشكر ب ليقوموا ذا

 وهذه إسرائيل بين ىعل فرعون سلط حيث بعض ىعل الناس بعض يسلط قد اهللا أن: الكرمية اآلية فوائد ومن 

 من عذابا عليكم يبعث أن ىعل القادر هو قل: (( عزوجل اهللا قال ملا وهلذا ؛واآلخرين األولني يف اهللا سنة

 )بوجهك أعوذ( :قال)) أرجلكم تحت من أو) (( بوجهك أعوذ(: وسلم عليه اهللا ىصل النيب قال))  فوقكم

أا  شك وال )أهون هذه :قال أو ،أيسر هذه :قال))  بعض بأس بعضكم ويذيق شيعا يلبسكم أو((  :قال

 أمر جاء إذا لكن له، انتصارا ويكون نفسه عن يدافع قد الغيب بأس من به ىيبتل فيما اإلنسان ألن وأهون أيسر

 هذه قال أو أيسر هذه:( والسالم الصالة عليه الرسول قال وهلذا ؛يستطيع ما حتت من أو فوق من اهللا من

  ). أهون

 وهي العقوبة هذه فيهم استعمل حيث إسرائيل، بين ىعل فرعون حنق شدة بيان: الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

 اهللا نسألـ  باألحياء وال باألموات ال عظيمةنكاية  أا الشك وهذه ،النساء واستبقاء األبناء ذبح ؟ أيش

  . والعافية السالمة

((  يصرب ال ومن يصرب من وعال جل ليعلم يكره مبا اإلنسان يبتلي تعاىل اهللا أن: الكرمية اآلية هذه فوائد ومن  

  .)) أخباركم ونبلو والصابرين منكم المجاهدين نعلم حتى ولنبلونكم

 تعاىل اهللا يذكر اخلاصة الربوبية  ؛يكره مبا اإلنسان يبتلي أن العامة ربوبية ىمقتض من أن :الكرمية اآلية فوائد ومن 

  ))عظيم ربكم من بالء ذلكم وفي((  :لقوله؛ العبد حيبه وفيما العبد يكره فيما تكون والعامة ؛املرء حيبه ما فيها

 ؛العظيم البالء من فإنه غريهم أصابلو  ما وكذلك إسرائيل بين أصاب الذي البالء هذا عظم: فوائدها ومن 

 هكذا هب يفعل اأباه تشاهد البنت وكذلك ،الشاة تذبح كما يذبح أو أمامها يقتل ابنها تشهد اإلنسان األم 

   .عظيم بالء أنه الشك



 البحر م اهللا فرق فرعون آل من جناكم نيح ىأخر  نعمة ذكرواا يعين)) البحر بكم فرقنا وإذ: (( تعاىل قال مث 

 بكم فرقناذ إ(( فنجوا منه مروا حىت وفلقه فصله ،يعين هلم البحرفلق  انفلق حني وذلك ،فصل مبعىن وفرق ،

 خوفا املؤمنني من معه مبن يسري أن والسالم الصالة عليه موسى أمر حني هذا كان ؟ هذا كان ومىت ))البحر

 وإن قليلون لشرذمة هؤالء إن(( وقال الناس مجع السحرة صنيع من ى ما رأىرأ ملا فرعون ألن ؛فرعون آل من

 يسري أن ىموس إىل تعاىل اهللا ىوأوح مصر من وخرج الناس ومجع) ) ذروناح لجميع وإنا لغائظون لنا هم

 موسى أصحاب قال(( البحر إىل وصلوا وملا جبنوده فرعون فاتبعهم م فخرج الشرق حنو إىل ليال املؤمنني بعباده

 مع املؤمنني من وضعفه موسى من التوكل قوة بني الفرق نظرا) )سيهدين ربي معي إن كال قال لمدركون إنا

 مل اهللا إن يقول كأنه))  سيهدين ربي معي إن كال قال((  ماحلز  عييض قد الشدائد عند ولكن ؛مؤمنون أم

 طريق؟ من كان كم ؛البحر انفلق حلظة يف فضربه بعصاه البحر يضرب أن اهللا فأمره يهديين،ل إال أخرج أن يأمرين

 العظيم كالطود فرق كل صار املنفرق وصار حلظة، يف اهللا ،سبحان البحر يبس حلظة ويف طريقا، عشر اثين كان

 من قطعة كل يف فجعل إسرائيل بنو يطمئن أن أراد وتعاىل سبحانه اهللا إن بعضهم قال حىت ؛العظيم كاجلبل أي

 املهم ؛بعض إىل بعضهم ويطمئن بعضا بعضهم يشهد حىت ةجفر  ثقبة، فيها جعل كاجلبال صار الذي املاء هذا

 ذه اهللا يذكرهم وهلذا ؛فانطبق عليه البحر ينطبق أن تعاىل اهللا فأمر فرعون دخل خارجني وقومه موسى ملاكت ملا

((  الغرق من خلصنكم يعين )) فأنجيناكم(( عربمتوه حىت لكم هفلقنا أي)) البحر بكم فرقنا إذ((  النعمة

 فرعون عن باآلل عرب ولكنه ،فرعون فيهم يدخل من أول هنا فرعون وآل ، معروف والغرق)) فرعون آل وأغرقنا

 فرعون من رصأخ وهذا  ))فرعون آل(( :فقال ،فقط بفرعون اختصت العقوبة أن أو رقغال أن ظان يظن اللئ

 فمن فرعون آل أما. وآله فرعون أغرقنا أو فرعون آل أغرقنا أو ،فرعون وأغرقنا: يقال أن إما العبارة ألن ،وآله

 عن تعاىل اهللا قال وهلذا ؛ممكن غري صل؟األ دون الفرع يغرق أن ميكن وهل ؛فرعون لتبعهم أغرقوا إمنا أم املعلوم

 عن هلكوا حىت فرعون آل اهللا أغرق))  المورود الورد وبئس النار فأوردهم القيمة يوم قومه مقدي((  :فرعون

 من وأنا إسرائيل بنو به آمنت الذي إال اله ال أنه آمنت(( :قال الغرق فرعون أدرك وحني  ؛آخرهم

 لمن لتكون ببدنك ننجيك فاليوم المفسدين من وكنت قبل عصيت وقد آآلن(( :له فقيل ))المسلمين

 ببدنه اهللا جناه وإمنا ؛غرقوا كلهم فرعون آل ألن ؛إسرائيل بنو إال يبق ومل بعدك ىيبق ملن أي))  آية خلفك

 حىت بدنه عزوجل اهللا فأراهم عظيمة رهبة منه رهبوا قد كانوا إسرائيل بين ألن؛ غرقه ىعل إسرائيل بنو ليطمئن

 غارقا بدنه اهللا فأراهم ،خرجسي نهأو  جنا أنه احتمال كل يأتيهم لكان بدنه يروا مل لو إذ ؛غرققد  أنه يتيقنوا

 من وهذا ؛تنظرون أنكم واحلال أي حالية هنا اجلملة ))تنظرون وأنتم فرعون آل أغرقنا(( :وقوله لالطمئنان



 ممزق كل ميزق عدوك ىتر  أن وسرورك فرحك يزداد سوف ألنه ؛إليه تنظر وأنت عدوك اهللا يهلك أن النعم أكرب

   .ينظرون وهم أغرق عدوهم أن أنه وهي النعمة هذه اهللا ذكرهم وهلذا ؛هذا من جنيت قد وأنت

 ؛البحر م فرق حني  عليهمتعاىل  اهللا أنعم مبا إسرائيل بين تذكري  :فوائدها من أيضا الكرمية اآلية هذه فيف 

 يف عليها إنعام أوهلا يف األمة ىعل اهللا إنعام أن :الرسول عهد يف موجودين كانوا من إىل اخلطاب توجيه ووجه

 ولو السابقني ذرية املوجودين هؤالء أن :سبق ما ىعل ينسحب وهو اآلن أذكره أيضا آخر وجه ؛وجه هذا آخرها

 هؤالء خطاب فصار ؛مباشر غري لكنه بالواقع هلم إجناء األولني إجناء فيكون ؛اآلخرون وجد ما السابقون هلك

 األمة ألول حصل ما أن األول: الوجه: وجهان له فرعون قتل من أو الغرق من اءاإلجن من السابقة نعمال من

 بقائهم يف فيكون هؤالء بقي ما السابقون هلك ولو السابقني ذرية هؤالء أن :الثاين الوجه ؛آلخرهم فهو امشوا ؟

  .. . هؤالء بقاء


